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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ILLETVE NAK NONPROFIT KFT. ÁLTAL MŰKÖDTETETT 

PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ HÁLÓZATRA 

Ügyfél és NAK Nonprofit Kft között 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft. 

által működtetett Pályázati Tanácsadó Hálózat (a továbbiakban: PTH) működésének és 

igénybevételének feltételeit szabályozza.  

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

a) Szolgáltató: a NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft. [6000 Kecskemét, Tatár sor 6., adószám: 

18347580-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-118292]; 

b) Szolgáltatás: a Szolgáltató közreműködése abban, hogy az ügyfél sikeresen tudja kiválasztani 

a számára megfelelő pályázatírót; 

c) Pályázatíró: Olyan természetes, vagy jogi személy, aki visszterhes szerződés keretében a 

Vidékfejlesztési Program (továbbiakban VP), valamely pályázati kiírásával kapcsolatban az 

alábbi szolgáltatást nyújtja: Alapszolgáltatás (előzetes tájékoztatás, pályázatírás, 

projektmegvalósítást segítő tanácsadás – monitoring adatszolgáltatás, kifizetési kérelem 

készítés, ellenőrzésekhez nyújtott tanácsadás). Az alapszolgáltatáson túl pályázatíró a 

pályázat sikeres megvalósítása érdekében egyéb szolgáltatást is nyújthat (pl. közbeszerzési 

eljárás lefolytatása, jogi tanácsadás, műszaki tervezés, műszaki ellenőrzés, könyvviteli 

szolgáltatás, stb.). Pályázatíró megnevezés mellett használható a pályázati tanácsadó is. 

d) Kamara: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara [1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. adószám: 

18399257-1-43, országos nyilvántartásbeli azonosító: 01-03-000031]; 

e) Ügyfél: a Kamara PTH szolgáltatásán keresztül pályázatírót kereső személy; 

f) Ptk.: A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

g) Ügyfél adatszolgáltatása: a szolgáltatás alapjául szolgáló az Ügyfél által bármilyen formában 

közölt információ, így különösen a www.naknonprofit.hu rendszeren keresztül feltöltött 

adattartalom. 

2. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 

2.1. Jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató az Ügyfél számára segítséget nyújt, hogy az ki tudja választani 

azt a pályázatírót, aki segítséget nyújt neki az 1.C. pontban felsorolt szolgáltatások 

valamelyikének elvégzésében.  

2.2. A Szolgáltatás a Szolgáltató részéről a pályázat írók listájának Ügyfél részére elérhetővé 

tételével kerül teljesítésre.  

http://www.naknonprofit.hu/


           
     

                                                                                                                  _______________________________               
 

2 
 

2.3. A Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit a következő 

fejezetek tartalmazzák.   

3. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 

3.1. A jelen szolgáltatás keretében az Ügyfél kizárólag a www.naknonprofit.hu rendszeren 

keresztül jogosult kiválasztani a pályázatírót. Az Ügyfélnek a szolgáltatás igénybevétele előtt 

regisztrálni szükséges. A regisztrációt az Ügyfél a http://naknonprofit.hu/ceg_regisztracio 

honlapon végezheti el. 

3.2. Ügyfél jogosult egyszerre több pályázatírót is kiválasztani. 

3.3. A szolgáltatás igénybe vételéhez Ügyfél az alábbi személyes adatait köteles megadni: 

Az ügyfél-regisztrációhoz szükséges adatok: 

a) Név; 
b) adószám; 
c) E-mail cím; 
d) Felhasználónév; 
e) Jelszó; 
Megrendelési adatok: 
a) Címe; 
b) Kapcsolattartó neve; 
c) Kapcsolattartó telefonszáma; 
d) Kapcsolattartó e-mail címe; 
e) Megrendeléshez online felületen kitöltött megrendelőlap; 

 
 
Sikeres regisztrációt követően a pályázat igénylés létrehozásához az online felületen felvezetendő 
adatok: 

a. járás kiválasztása 
b. szakterület kiválasztása (Vidékfejlesztési Programban pályázni kívánt jogcím) 
c. pályázatíró kiválasztása 
d. Pályázati terv rövid leírása (felkérés részleteinek megadása) 
e. telefonszám 

 
 
 
3.4. Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó a www.naknonprofit.hu rendszeren 

keresztül tett nyilatkozatával a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató 

a) a Kamara által vezetett tagjegyzékben illetve egyéb nyilvántartásában ellenőrizze az Ügyfél 
által megadott adatok valódiságát, valamint azt;  

b) a pályázattal kapcsolatban tudomására jutott Ügyfélre vonatkozó adatokat a szolgáltatás 
teljesítését követően 5 évig megőrizze; 

c) a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben adatait megossza adatfeldolgozóival, a 
www.naknonprofit.hu rendszert karbantartó, fejlesztő partnerével –, valamint a 
pályázatíróval.  

 

http://www.naknonprofit.hu/
http://naknonprofit.hu/ceg_regisztracio
http://www.naknonprofit.hu/
http://www.naknonprofit.hu/
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3.5. A 3.4. pontban foglalt ellenőrzés nem mentesíti az Ügyfelet, vagy az Ügyfél képviseletében 

eljáró természetes személyt a hibás adatszolgáltatásából eredő felelősség alól.   

3.6. A megrendelés létrejöttét követően a pályázatíró az Ügyfelet az ügyfél által megadott 

telefonszámon, illetve e-mail címen 2 munkanapon belül megkeresi. Amennyiben Ügyfél és a 

pályázatíró sikeresen megállapodik, úgy a pályázatíró erről e-mailben visszajelzést küld Ügyfél 

és Szolgáltató irányába. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pályázatírók száma és kapacitása is 

véges, ezért az általa kiválasztott pályázatíró nem automatikusan fogadja el a pályázatírásra 

vonatkozó megkeresését.  

3.7. Az Ügyfél, valamint a pályázatíró a pályázatírás során fokozott együttműködésre kötelesek.   

4. ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Az Ügyfél adatszolgáltatását jóhiszeműen köteles teljesíteni. A Kamara, a Szolgáltató vagy 

teljesítésbe bevont pályázatíró nem felelnek az Ügyfél hibás adatszolgáltatásból fakadó 

következményekért.  

4.2. Ügyfél a pályázatíró előzetes jelzése esetén saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy 

az általuk kért adatok a megfelelő időben rendelkezésére álljanak.  

4.3.  Az Ügyfélnek kötelessége, hogy a pályázatíró munkáját értékelje. Ügyfél köteles válaszolni a 

Kft minőségbiztosítási szempontjából tett megkeresésére, ha az a pályázatíró munkáját érintő 

kérdésekben tett információ szerzésére irányul. Amennyiben az Ügyfél a jelen pontban 

foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a PTH szolgáltatást ismételten mindaddig nem 

veheti igénybe, amíg ezen kötelezettségének nem tesz eleget. 

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

5.1. A Szolgáltató jogosult bármikor a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás Ügyféllel 

szemben akkor lép hatályba, amikor az erről szóló értesítés a www.naknonprofit.hu 

rendszeren keresztül Ügyfél számára hozzáférhetővé válik. 

5.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a pályázatíró 

tevékenységéért. Az Ügyfél és a pályázatíró közötti felelősségi viszonyokat a köztük kötendő 

szerződésben kötelesek rendezni. 

5.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás kizárólag a pályázatíró kiválasztásában segíti 

az Ügyfelet, de a pályázatíráshoz nem nyújt segítséget az Ügyfél részére. 

5.4. Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) szerinti vállalkozásoknak nyújtja a 2.1. pontban foglalt célból. A Ptk. 8:1. § 

(1) bekezdése szerint vállalkozás a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 

körében eljáró személy. Szolgáltató jelen szolgáltatást nem nyújtja a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 

szerint fogyasztónak minősülő személyeknek. A 2.1. pontban foglalt cél érdekében eljáró 

természetes személy szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró 

személynek minősül. 

http://www.naknonprofit.hu/
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5.5. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

rendelkezései megfelelően irányadóak. 

2016. november 8. 

NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft.     Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

 

 


